
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 هـ1444 الدراسي للعام لول األالدراسي  الفصلالفترة  ختبار ا

 ........................................................................................................: ة اسم الطالب 

 

 . ألول متلوسط الصف : 
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 هلو إفراد هللا تعالى في ربلوبيته لوأللوهيته لوأسمائه الحسنى لوصفاته العلى .-1 

 تلوحيد األسماء لوالصفات -جـ  تلوحيد الربلوبية -ب التلوحيد –أ 

 دليل على تلوحيد .  لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء لَوُهلَو السَِّميُع اْلبَِصيُر ﴾قال تعالى ) -2

 تلوحيد األسماء لوالصفات -جـ  تلوحيد األللوهية – ب  تلوحيد الربلوبية  –أ 

 الحكمة من خلق الخلق . – 3

          للتكاثر  -جـ          للتفاخر -ب للعبادة –أ 

 أول الواجبات التي أمر هللا بها كل من يدعو الناس لإلسالم . – 4

            لتوحيدا -جـ          الصيام -ب الصالة –أ 

 ( أي من شر . لَوِمْن َشر ِ َغاِسٍق إَِذا لَوقَبَ معنى قلوله تعالى ) – 5

           الجن لوالشياطين جـ           دخلول الليل  -ب طللوع الصباح  –أ 

 تميزت سلورة اإلخالص بفضل عظيم حيث أنها تعدل في قراءتها .     -6

 القرآن  ثمن -جـ  ربع القرآن  -ب ثلث القرآن  –أ 

النعم التي أنعم هللا بها على نبيه محمد صلى هللا عليه لوسلم كثيرة منها بأن أعطاه نهر في الجنة  -7

 يسمى نهر . 

 زمزم  -جـ   الكلوثر  –ب  لريانا -أ

 

 البشارة التي بشر بها النبي محمد صلى هللا عليه لوسلم في سلورة النصر هي .  -8  

 طلول عمر الرسلول -جـ  دخلول المدينة  -ب  فتح مكة -أ

 قال له الرسلول صلى هللا عليه لوسلم : " لقد ألوتيت مزمارا من مزامير آل دالود "  -9

 سلمان الفارسي  - جـ أبلو ملوسى األشعري –ب  أبلو هريرة -أ

 المراد ب ) إسباغ ( في قلوله صلى هللا عليه لوسلم ) إسباغ اللوضلوء على المكاره ( أي . -10

 مشقة لوتعب  -جـ  انتظار لوإمهال  -ب إتمام اللوضلوء لوإكماله  –أ 

 ف بنعم هللا لوالثناء عليه بها لواالستعانة بها على طاعته تعريف هلو.االعترا  -11 

 الرباط -جـ الشكر -ب الصبر-أ

 المملكة العربية السعلودية
 لوزارة التعليم    

 .................إدارة التعليم 
  ......................مدرسة : 

 دراسات إسالمية المادة : 
 ألول متلوسط الصف : 

 
 



 هلو مايثاب فاعله لويعاقب تاركه . -12

 المباح -جـ  المستحب -ب  اللواجب -أ 

 النجاسة العينية هي التي اليمكن تطهيرها مطلقا مثل . -13

   الثلوب إذا أصابه بلول –ب   الميتة –أ 
 الماء إذا مات فيه حيلوان -جـ 

   لوتغيرت رائحته 

 النجاسة . رفع الحدث لوإزالة  -14

 االستجمار-جـ   النجاسة –ب  الطهارة-أ

 

 يشترط فيما يستجمر به أن يكلون مباحا مثل . -15

 الطعام الجاف -جـ  أكياس البالستيك-ب  المناديل اللورقية –أ 

 

  

 
 

 

 

 

 


